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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, στο πολυσυνέδριο
Capital + Vision «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα: Το επόμενο βήμα»

Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραστώ στην αποψινή εκδήλωση.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που παρευρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

εκπροσώπους

του

Μέρα με τη μέρα γίνεται πιο αποδεκτό ότι ο ιδιωτικός τομέας της χώρας μας είναι το πεδίο,
στο οποίο πρέπει να δώσουμε τη μάχη της ανασυγκρότησης και ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας.
Η ελληνική κοινωνία έχει κατανοήσει πλέον ότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε θέσεις
εργασίας στον δημόσιο τομέα. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να ξεκινήσει ο ιδιωτικός
τομέας να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, το συντομότερο δυνατό.
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο αναδεικνύει σειρά ζητημάτων, που απασχολούν σχεδόν το
σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου.
Το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας αναδείχθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε κύρια πηγή
ανάσχεσης της δραστηριότητας ακόμη και υγιών επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη κατάσταση
γρήγορα θα αλλάξει.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας πιστοποίησαν τις αντοχές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και
έδειξαν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι κεφαλαιακά θωρακισμένες.
Οι τράπεζες μπορούν πλέον να επιστρέψουν στον πρωταρχικό τους ρόλο, την χρηματοδότηση
της πραγματικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι το θετικό κλίμα περνάει και στην
καθημερινότητα με την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού
για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Πέρα από τις τράπεζες, η βελτίωση της απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ και τα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συμβάλουν στην αναστροφή του κλίματος όσον αφορά την
έλλειψη χρηματοδότησης.
Παράλληλα, η κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη να δοθεί μια ανάσα σε χιλιάδες
επιχειρήσεις, που λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας δεν είναι σε θέση να
αποπληρώσουν τα χρέη τους, θεσμοθέτησε την προηγούμενη βδομάδα νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα συμπληρωθεί και από ένα αντίστοιχο πλαίσιο διευθέτησης για τα
μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια προς τις τράπεζες, προκειμένου να
επανακάμψουν οι επιχειρήσεις.
Σημειώνω ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον έντιμο επιχειρηματία, ο οποίος υφίσταται τις
συνέπειες της κρίσης. Δεν φιλοδοξούμε να καλύψουμε τον επιτήδειο που ο ίδιος είναι
εύπορος αλλά η επιχείρησή του είναι χρεοκοπημένη.
Δεν στεκόμαστε όμως μόνο σ’ αυτά. Βασικός στόχος μας είναι η περαιτέρω αύξηση της
παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και οι
εξαγωγές.
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε μια εξωστρεφή και ανταγωνιστική ελληνική οικονομία, η
οποία θα αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και θα αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά της
πλεονεκτήματα στις διεθνείς αγορές.
Σήμερα στη χώρα έχουν διαμορφωθεί πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση
κεφαλαίων και την υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών στον ιδιωτικό τομέα.
Το ΤΑΙΠΕΔ έχει επιταχύνει σημαντικά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Ο στόχος μέχρι το
τέλος του 2016 είναι έσοδα 9,6 δισ. ευρώ. Υπάρχουν εν εξελίξει διαγωνισμοί σε
περιφερειακά αεροδρόμια, μαρίνες, λιμάνια καθώς και διαγωνισμοί ακίνητης περιουσίας με
θεματικούς άξονες αξιοποίησης.
Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την παρούσα και τελευταία
αξιολόγηση του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και να προετοιμάσουμε το

έδαφος για τη νέα σχέση συνεργασίας με τους εταίρους από τις αρχές του 2015, καθώς και
για τη συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.
Αναφορικά με τη νέα σχέση με τους εταίρους, αυτή θα προσδιορισθεί επακριβώς την
επόμενη περίοδο, μέχρι τις αρχές του 2015 και θα βασίζεται:
 στη δυνατότητα χρηματοδότησης της χώρας από τις διεθνείς αγορές,
 στην ύπαρξη ενός κεφαλαιακού αποθέματος που θα λειτουργήσει ως μηχανισμός
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αγορών προς τη χώρα
 και στο νέο μεταρρυθμιστικό πρότυπο.
Οι βασικοί πυλώνες του νέου μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος περιλαμβάνουν:





τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα,
την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της Δικαιοσύνης και του εκπαιδευτικού
συστήματος
την εφαρμογή ενός προγράμματος σταδιακών φοροαπαλλαγών σε συμφωνία όμως
με το στόχο της δημοσιονομικής σύγκλισης.

Σε ό,τι αφορά το κεφαλαιακό απόθεμα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών, ήδη
γνωρίζουμε ότι σε αυτό θα μπορούσαν να περιληφθούν – με τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων
- και τα κεφάλαια που σήμερα έχουν δεσμευθεί από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας για την κεφαλαιακή στήριξη των τραπεζών. Αυτά τελικά δεν θα
χρησιμοποιηθούν μετά και τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών στα
stress test της ΕΚΤ.
Για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, μιλάνε τα μεγέθη της. Ενδεικτικά αναφέρω ότι
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Δείκτης Οικονομικού
Κλίματος στην Ελλάδα συνεχώς βελτιώνεται. Τον Οκτώβριο ανήλθε στις 102,2 μονάδες, από
99,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο.
Επίσης, στη νέα αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, βελτιώνεται σταθερά η θέση της
Ελλάδας όσον αφορά τη διευκόλυνση του επιχειρείν στη χώρα μας (Doing Business). Για
παράδειγμα:


Η Ελλάδα έκανε ευκολότερο το ξεκίνημα επιχειρήσεων το προηγούμενο έτος, με τη
μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους έναρξης . Η έναρξη κοστίζει πλέον 2,2%
του κατά κεφαλήν εισοδήματος ή 151,10 ευρώ, σε σχέση με το 32,5% πριν από μια
δεκαετία.



Η έκθεση σημειώνει, επίσης, ότι η χώρα μας είχε την πιο εντυπωσιακή βελτίωση
συγκριτικά με όλες τις χώρες, στο κριτήριο της καταχώρισης ακίνητης περιουσίας.
Ασφαλώς οι προκλήσεις παραμένουν. Αλλά η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι πολύ
μεγάλη.

Κυρίες και κύριοι,
Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης επιτρέπουν και τη γρήγορη μείωση της ανεργίας. Η
αναπτυξιακή προσπάθεια προϋποθέτει πολιτική σταθερότητα και συνεχείς μεταρρυθμίσεις
σε όλα τα επίπεδα.
Το δικό μας εθνικό πρόγραμμα απαντά στην ανάγκη διαφύλαξης όσων πετύχαμε, με συνέχιση
του δημοσιονομικού νοικοκυρέματος και των μεταρρυθμίσεων, αλλά πρωτίστως στην ανάγκη
αποκατάστασης των συνεπειών της πολυετούς λιτότητας.
Στόχος μας είναι να επανέλθουμε σε μια κοινωνική πραγματικότητα με μικρότερη ανεργία και
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο.
Όμως, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν επίγνωση ότι δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος. Η χώρα
δεν θα βρεθεί από την «κόλαση» στον «παράδεισο», από τη μια μέρα στην άλλη, χωρίς
προσπάθεια. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να καλλιεργούμε ανεδαφικές προσδοκίες για την
ικανοποίηση πάσης φύσεως αιτημάτων.
Η κρίση που περάσαμε αποτελεί μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω μας τις κακοδαιμονίες του
παρελθόντος. Η χώρα πρέπει να βγει από την εσωστρέφειά της και να ενθαρρύνει την υγιή
επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία.
Ο επιχειρηματικός κόσμος καλείται να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια επίτευξης
βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρας μας.
Σας ευχαριστώ.

